
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

   

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului director nr.42/2020 pentru aprobarea unor 

măsuri cu privire la organizarea adunărilor generale ale filialelor Nord Vest, Centru 

și București și a Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor 

Autorizați din România  

 

 

 Având în vedere finalizarea implementării aplicației informatice de votare în platforma 

online/pagina personală existentă, 

Pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (5)* din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 99/2013 și a prevederilor art. 6 alin. (2) – (4)** din Regulamentul de organizare și 

funcționare a filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România aprobată 

prin Hotărârea Conferinței naționale nr. 4/2012 cu modificările și completările ulterioare 

 În conformitate cu art. 8 alin. (8) lit. a) și c) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, 

 În temeiul art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri 

în domeniul evaluării bunurilor și al art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

filialelor Asociației Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea 

Conferinței naționale nr. 4/2012, cu modificările și completările ulterioare 

Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România adoptă 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. I - Hotărârea Consiliului director nr.42/2020 pentru aprobarea unor măsuri cu 

privire la organizarea adunărilor generale ale filialelor Nord Vest, Centru și București și a 

Conferinței naționale a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se 

modifică după cum urmează: 

1. Punctul 1 al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„1. Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunărilor generale, se va publica într-un 

ziar de răspândire naţională convocarea adunărilor generale ale membrilor celor 3 filiale, pentru 

următoarele date: 

a) 13 iulie 2020 - Filiala Centru; 

b) 15 iulie 2020 - Filiala Nord Vest; 

c) 16 iulie 2020 - Filiala București.” 

2. Punctul 2 al articolului 1 va avea următorul cuprins: 

„2. În perioada 1-3 iulie 2020 membrii celor 3 filiale se vor autopropune pentru 

întocmirea Listei delegaților la Conferința națională a ANEVAR, prin accesarea paginii 

personale pe bază de parolă și completarea chestionarului creat în acest scop.” 



 3. După punctul 9 al articolului 1 se introduc două puncte noi, punctele 91 și 92 cu 

următorul cuprins: 

„91. Pentru adoptarea hotărârilor supuse aprobării adunării generale a filialei, sunt 

necesare voturile a jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizaţi cu drept de vot din 

cadrul filialei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor care votează. 

92. În cazul în care până la ora 13:00 din fiecare din zilele stabilite ca date ale 

adunărilor generale ale celor 3 filiale, respectiv, 13, 15 și 16 iulie 2020, nu sunt înregistrate 

voturile aparținând jumătății plus unu din numărul evaluatorilor autorizaţi cu drept de vot din 

cadrul filialei, votul se continuă până la ora 14:00, hotărârile adoptându-se cu votul majorităţii 

evaluatorilor autorizați care au votat.”  

4. După punctul 7 al articolului 5 se introduce un punct nou, punctul 71 cu următorul 

cuprins: 

„71. Pentru adoptarea hotărârilor supuse aprobării Conferinței naționale, sunt 

necesare voturile a jumătate plus unu din numărul delegaților, iar hotărârile se adoptă cu votul 

majorităţii delegaților care votează.” 

  

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Buletinul informativ şi pe pagina web a 

Asociaţiei și intră în vigoare la data publicării pe pagina web. 

Art. III. - Hotărârea Consiliului director nr. 42/2020 se actualizează pe pagina web 

a Asociaţiei, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare. 

 

Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 

Sorin Adrian Petre                                                                                                
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